
 

Særtryk af artikel i 
”Historiske meddelelser om København” 

2018. 

 
 
Scholtens kapel på Assistens Kirkegård i 
København 
Af Jens Villumsen og Hanne Fisker 

 
 
Siden artiklen på de følgende sider blev skrevet, har vi fundet nye 
oplysninger om Casimir Wilhelm von Scholten. Det drejer sig om 
nedenstående rettelser/tilføjelser.  
 
I afsnittet om ”Casimirs død og begravelse” startende på side 78 ved vi med de 
siden fundne oplysninger fra Fransk reformerte kirkes kirkebog, følgende:  
 

Den kirkelige begravelseshandling foregik 21. maj 1810 i Fransk reformerte 
kirke i København, da Casimir tilhørte denne menighed. At begravelsen også er 
indført i Garnisons kirkes kirkebog skyldes, at Casimirs bopæl på Sankt Annæ Plads 
60 (nu Sankt Annæ Plads 10A), hvor han havde lejet sig ind hos Madam Hoskiær, er 
beliggende i Garnisons sogn. Efter begravelsen blev kisten hensat i ligstuen i den i 
1805 anlagte graverbolig ved Assistens kirkegårds nordre indgang.  

Casimirs børn købte på den Tysk reformerte kirkes kirkegård, gravstederne nr. 
14, 15, 16, 17, 18 og 19. Disse ligger umiddelbart op til den Fransk reformerte 
kirkes kirkegård på Assistens kirkegård, og de begyndte opførelsen af bygningen, 
der skulle rumme deres fars jordiske rester.,  

Da kapellet stod færdigt, blev Casimirs jordiske rester 13. juni 1811 overført fra 
ligstuen til kapellet. 

 
I oversigten på side 100/101 er der ved trykningen faldet et par markeringer ud: 

Bemærkningen ”Begravet under gulvet” gælder alle de 5 første begravelser. 
 
 Jens Villumsen og Hanne Fisker 
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Scholtens kapel på Assistens Kirkegård 
i København 
n  Af Jens Villumsen og Hanne Fisker

På	den	 tysk	reformerte	kirkes	del	af	Assistens	Kirkegård	 i	København	findes	 i	
et	hjørne	et	gravsted	forsynet	med	en	gulmalet	bygning	med	kamgavl.	Bygnin-
gen	indeholder	de	jordiske	rester	af	generalguvernør	over	de	dansk	vestindiske	
øer	Peter	von	Scholten	og	hans	hustru.	Den	korrekte	betegnelse	er	derfor	mau-
soleum,	men	da	bygningen	i	 folkemunde	ofte	omtales	som	Scholtens	kapel,	og	
Peter	von	Scholten	selv	 i	de	 skrevne	kilder	udelukkende	benyttede	betegnelsen	
kapel,	vil	i	denne	artikel	konsekvent	blive	benyttet	betegnelsen	kapel.	Tidspunkt	
for	og	anledning	til	etableringen	af	Scholtens	kapel	har	i	mange	år	været	usikkert,	
og	mangelfulde	registreringer	i	kirkegårdens	gravstedsprotokoller	har	heller	ikke	
kunnet	give	et	fuldstændigt	overblik	over,	hvor	mange,	og	hvem,	der	har	været	
gravsat	i	kapellet.	Ved	at	sammenholde	en	lang	række	kilder,	har	det	været	muligt	
at	skabe	et	mere	detaljeret	billede	af	kapellets	historie	og	de	personer,	som	har	
været	gravsat	deri.

De forudgående begivenheder

Historien om Scholtens kapel på Assistens Kirkegård i København tager sin 
begyndelse et helt andet sted i verden. Nemlig i Dansk Vestindien i 1804.
 Den 22. november 1804 opstod der ved syvtiden om aftenen brand i 
et hus ved siden af toldboden i Charlotte Amalie på St. Thomas. Branden 
bredte sig meget hurtigt fra hus til hus, da de lå meget tæt, og næsten alle 
var bygget af træ. På ganske kort tid var over halvdelen af byen omspændt af 
flammer, og da branden endelig var slukket, kunne man konstatere, at ud af 
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Scholtens	kapel	hedder	mere	korrekt	Scholtens	mausoleum,	men	da	det	i	folkemunde	omtales	
som	Scholtens	kapel,	og	det	var	denne	betegnelse,	som	Peter	von	Scholten	selv	benyttede	om	det,	
vil	der	i	denne	artikel	konsekvent	blive	benyttet	betegnelsen	kapel.	Fotografi:	Simon	Nørlev.

byens 1.116 huse var de 634 brændt. Tabet af menneskeliv blev begrænset til 3 
personer. Af byens kirker brændte både den katolske kirke og den reformerte 
kirke samt den jødiske synagoge.1  
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I kommandantboligen i Charlotte Amalie boede den danske kommandant 
Casimir Wilhelm von Scholten og hans hustru Catharine Elisabeth de 
Moldrup og deres syv børn. Kommandantboligen lå umiddelbart over for 
huset, hvor ilden opstod, og Casimir von Scholten udsendte efterfølgende en 
bekendtgørelse om brandens direkte følger for familien. Bekendtgørelsen blev 
i slutningen af februar 1805 bragt i flere af de danske aviser.2 
 “Skrækken over den rædsomme Ildebrand, der ulykkeligviis udbrød og 
ødelagde en stor Deel af St. Thomas Bye den 22de Novbr., havde den høist 
bedrøvelige Følge, Dagen efter, om Aftenen Kl. 10, at foraarsage min Kones, 
Cathrine Elisabeth født Moldrups Død. Hun havde været 4 Dage syg af den 
sædvanlige vestindiske Feber, og var allerede i Bedring, da hun, ved det at 
Commandantboeligen stod i Fare at antændes, om Natten maatte bæres bort, 
hvorved hendes Sygdom saaledes tiltog, at ingen Redning var tilbage. Enhver, 
som kiender min Stilling her med 7 efterladte Børn, hvoraf den yngste er en 
Pige paa 8 Maaneder, vil føle det uoprettelige Tab jeg har lidt. Dette bekiendt-
giøres for Slægt og Venner, frabedende alle Condolence-Skrivelser. C.W. v. 
Scholten, Commandant paa St. Thomas i America.”
 Dermed havde bybranden kostet sit fjerde dødsoffer.
 Hun blev stedt til hvile på den danske kirkegård i Charlotte Amalie, hvor 
resterne af hendes gravsten stadig findes. Da Casimir von Scholten begravede 
sin hustru, har det formodentlig været i bevidsthed om, at han skulle begraves 
samme sted, når tiden kom til ham.
 Hos sig havde han sine børn, af hvilke de to ældste sønner, Jost Gerhard 
og Peter Carl Frederik von Scholten, begge gjorde tjeneste ved de vestindiske 
tropper. Den yngste datter, Louise Elisabeth Henriette var kun 8 måneder 
gammel. Trods det smertelige tab fortsatte Casimir von Scholten i sin stilling 
som kommandant for St. Thomas og St. Jan. Netop i sin egenskab af kom-
mandant faldt det derfor i Casimirs lod den 21. december 1807 at overgive 
øerne til englænderne, der besatte Dansk Vestindien.3 Casimir von Scholten 
og sønnen Peter von Scholten måtte derfor, som alle andre danske militære 
personer på øerne, drage med til England som “krigsfanger”. Alle de dan-
ske officerer blev indkvarteret i byen Reading under meget frie forhold, og 
efter knap et år fik de lov til at rejse til Danmark, men der kunne ikke være 
tale om at de kunne komme tilbage til øerne, så længe disse var besat af 
englænderne.
 Da Casimir von Scholten kom til København, indkvarterede han sig 
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først i Boldhusgade 223, og siden som logerende hos Madam Hoskiær på 
Sankt Annæ Plads 60, i håb og forventning om at skulle tilbage til Vestindien, 
når den engelske besættelse ophørte.

Casimirs død og begravelse

Den 13. maj 1810 var Casimir om formiddagen i Holmens kirke, hvor han var 
fadder til ligbærer Jørgen Petersen og hustru Dorothea Daldorfs datter, der 
blev døbt Caroline Margrethe. Under en del munterhed underholdt Casimir 
sig med de øvrige tilstedeværende over oldingen Junge, graver ved kirken, der 
netop samme dag fyldte 95 år og forrettede sit embede med samme raskhed og 
liv som i en yngre alder.4 

 Om aftenen skulle Casimir von Scholten i Hofteatret, men ved foden af 
trappen op til teatret faldt han om med et apoplektisk tilfælde og afgik ved 
døden samme aften. 
 Dødsfaldet kom ganske bag på alle, hvilket børnene da også gav klart 
udtryk for i den notits, som de indrykkede i en københavnsk avis: “Ved en 
meget pludselig Død forlod den 13de Mai vor elskede Fader os, Oberst Casi-
mir Wilhelm von Scholten, i sit 57 Aar. En Datter og 5 Sønner sørge over dette 
uventede Tab, og frabede sig mundtlig eller skriftlig Bevidnelse. Den kierlige 
Faders Amindelse vil desuden ikke udslette hos hans Børn, ligesom den ædle, 
daadfulde Mand vil mindes længe, af hver den, der kiendte ham og hans Van-
del. Paa egne og Sødskendes Vegne – Emil v. Scholten.”5

 Da ingen vidste, hvor længe den engelske besættelse af Vestindien ville 
vare ved, eller om der var tale om en permanent annektering af øerne, var 
muligheden for at begrave Casimir sammen med hustruen på St. Thomas helt 
udelukket. Så man måtte se at finde en anden værdig løsning på begravelsen.
 Den kirkelige handling blev forrettet i Garnisons Kirke i København 21. 
maj 1810.6 Men hvad der umiddelbart herefter skete med kisten, er der ikke 
fundet nogen oplysninger om. Et bud kunne være, at han er blevet placeret 
midlertidigt i Garnisonskirken krypt, lige som hans farfar Henrik og farmor 
Louise blev kryptbegravet her 7. august 1750 og 27. august 1744.7

 Da familien tilhørte den tysk reformerte kirke, fik man oprettet et familie-
gravsted på denne kirkes del af Assistens Kirkegård i København. Det drejede 
sig om gravsted nr. 14, 15, 16, 17, 18 og 19. I Peter von Scholtens testamente 
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skrev han, at familiegravstedet her skal fornys i 1860, hvilket stemmer fint 
med, at det er oprettet i forbindelse med Casimirs von Scholtens død i 1810.8

 Executorerne i skiftesagen efter Peter von Scholten skrev ganske vist til 
presbyteriatet ved den tysk reformerte kirke om fornyelse ud fra, at gravstedet 
skulle være købt af Peter von Scholten 13. december 1813 for 60 år, og beder 
dem om at få udstedt en afskrift af gravbrevet. Presbyteriatet svarede imidler-
tid tilbage, at de ”ei er i Stand til at meddele en saadan, da det ei findes optaget i 
Kirkens Bøger”. Men de anerkender general Peter von Scholtens ejendomsret, 
og samtidig at ”Begravelsen uden Fornyelse er ham tilhørende til 1873.”
 I Assistens Kirkegårds begravelsesprotokoller står der ud for Casimir von 
Scholten, at hans lig blev flyttet til familiegravstedet 13. juni 1811, altså lidt 
over et år efter hans død. Det må derfor formodes, at de på dette tidspunkt har 
fået færdigbygget kapellet.
 Fra begyndelsen vakte kapellet, som er det eneste private kapel på Assistens 
Kirkegård, en del opsigt. I et følgeblad til Aarhuus Stifts Adresse-Contoirs 
Tidende fredag den 3. juli 1818 kunne man således læse:
 “Hvad Smagfuldheden og Ordenen angaaer, da er Assistentskirkegaarden 
nu den skiønneste af alle Kirkegaarde her til Lands. Den ligner mere en Hauge 
med de herligste Anlæg end en Kirkegaard. Af særdeles kostbare Mindestene 
er ingen komne her i de sidste Aar, formodentlig fordi de vare alt for bekoste-
lige. Men dog er der ved Muren opført et mærkværdigt Kapel med Straatag 
paa, for den afdøde Oberstlieutn. og forrige Kommandant paa St. Thomas v. 
Scholten. Det har ordentlige Dørre og Indgang, og Vinduesruderne ere af et 
Slags kouleurt Glas, der falder i det Rødlige.” 

Det fremgår af artiklen, at kapellet fra begyndelsen har været stråtækt, og vi 
kan af skiftesagen efter Peter von Scholten se, at stråtaget blev fornyet i 1856, 
idet der foreligger en regning af 17. april 1856 fra konstitueret graver H.P. 
Milo på istandsættelse af taget med ny rørtækning m.m.9 
 Det er sket i forbindelse med, at Garnisonsskolevæsenet overtog ansvaret 
og forpligtelsen til fremtidig vedligeholdelse af kapellet.
 I Peter von Scholtens testamente ses det, at det var afgørende for ham at 
sikre sig, at kapellet fortsat ville blive vedligeholdt. Han skrev således i § 4: 
“Til vedligeholdelse og Istandsættelse, naar fornødent gjøres, af mit Familie-
gravsted No: 14, 15, 16, 17, 18 og 19 paa reformeerte tydske Kirkegaard uden-
for Staden, skal en Sum af 1500 Rbd udsættes, og det saaledes, at det af den 
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Scholtens	kapel	blev	bygget,	da	Peter	von	Scholtens	far,	Casimir	Wilhelm	von	Scholten	plud-
selig	døde	mens	han	var	i	København.	Som	følge	af,	at	englænderne	21.	december	1807	besatte	
De	Dansk	Vestindiske	øer,	var	han	udelukket	fra	jobbet	som	kommandant	over	St.	Thomas	
og	St.	 Jan.	 I	dag	opbevares	kun	Peter	von	Scholtens	 (t.h.)	og	hustrus	kister	 (t.v.)	 i	kapellet.	
Fotografi:	Simon	Nørlev.

aarlige Rente, som ei er fornødent, vil være at opspare og henlægge for at be-
nyttes til inden d 13 December 1860 at indkjøbe disse Lodder til vedvarende 
Gravsted i endnu 100 Aar, saa at de altsaa blive min Eiendom til 1960, siger 
Eet Tusinde Ni Hundrede og Tredsindstyve, og til naar en større Reparation 
bliver nødvendig. Efter disse 100 Aars Forløb tilfalder Capitalen tilligemed 
dens mulige opsparede Rente Garnisonskirkens militaire Drengeskole un-
der den Betingelse, at samme indtil den Tids Forløb vaager over Gravstedets 
Vedligeholdelse. Undlades dette, har min Familie Ret til at paatale dette, og 
bestemme hvilken anden offentlig Stiftelse Capitalen paa de angivne Vilkaar 
skal tilfalde.” 
 Efter en del korrespondance mellem executorerne og “Directionen for 
Garnisonsskolevæsenet”, der først måtte forhøre sig hos Krigsministeriet, 
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faldt aftalen på plads, og 17. marts 1856 kvitterede Garnisonsskolens regn-
skabsfører, krigsråd A. Jacobi for modtagelsen af legatkapitalen på de 1.500 
rigsdaler, og dermed forpligtelsen til fremtidig vedligeholdelse.
 Garnisonsskolen blev nedlagt i 1868 og legatkapitalen blev overført til 
Den Classenske Legatskole året efter. I 1919 overtog Københavns Kommune 
Den Classenske Legatskole, hvorved legatet overgik til Magistratens legat-
kontor, der senest i 1966 fornyede gravstedet for en 10-årig periode. Grav-
stedet er siden da blevet vedligeholdt af Københavns Begravelsesvæsen (i 
dag Københavns Kirkegårde) som et historisk gravsted.
 Kapellet har været renoveret adskillige gange i årenes løb, både i det 
ydre og interiøret, og blandt andet er tagbeklædningen ændret til fast tag. 
Hvornår ændringen fra stråtag til fast tagbeklædning er sket, er der ikke 
umiddelbart nogen optegnelser om, men det er muligvis sket i forbindelse 
med, at arkitekt Valdemar Schmidt renoverede kapellet i 1894.

Retten til begravelser

Da Garnisonsskolevæsenet skulle overtage vedligeholdelsespligten, stillede 
det som en betingelse, at blive underrettet om “hvorvidt Testators Familie 
maatte have nogen fremtidig Brugsret eller anden Rettighed til Gravstedet, 
fex: til deri at gravlægge Liig, og da hvem og i hvilket Omfang, medens der 
da i saa Tilfælde forudsættes, at de derved foranledigede Bekostninger bli-
ver det her omhandlede Legat aldeles uvedkommende, og maae bæres af de 
Paagjeldende, der foraarsage dem.” Herpå svarer skiftets executorer: “Med 
Hensyn til Generalens Familie, da vil denne fremtidig have Ret til i Grav-
capellet at gravlægge Liig af Familien, saavidt dertil Plads haves, dog at de 
dermed forbundne Omkostninger maae bæres af Vedkommende selv, og 
er det derhos en Selvfølge, at Familien maa have Adgang til Capellet, deels 
for at besøge samme og deels for efter Testamentets Bestemmelser at paasee 
sammes Vedligeholdelse.” 
 Executorerne uddyber svaret til Garnisonsskolevæsenet, og fortsætter: 
“Spørgsmaalet om hvo der vil være at regne til Familien med Hensyn til 
dennes Ret til i Capellet at nedsætte Liig, ere vi ei i Stand til at afgjøre, da en 
Brodersøn af den Afdøde Capitain Jost v: Scholten, for sit Vedkommende 
har gjort Paastand paa en saadan Ret, men ligesom vi have tilkjendegivet 
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ham, at vi til en saadan Paastand intet Hensyn kunne tage, med mindre han 
godtgjør at have nogen Eiendomsret til Gravstedet, saaledes formene vi, at Di-
rectionen ei kan være berettiget eller pligtig at tilstæde ham i givet Tilfælde no-
gen Brugsret, med mindre han til samme enten forskaffer Samtykke af Gene-
ral Peter Scholtens Arvinger i lige nedstigende qvindelige som mandlige Linje 
– thi disse maae ansees som den egentlige Familie – eller erhverver en Dom for 
den af ham paastaaede Ret.”
 Det omtalte brev fra kaptajn Jost Gerhard von Scholten, som var søn af Pe-
ter von Scholtens storebror, Jost Gerhard von Scholten, var dateret Helsingør 
d: 29 Juni 1854 og stilet til Dhrr: executores testamenti i afd: Generalmajor P: v: 
Scholtens Bo. Brevet lyder:
 “De ærede herrer executores testamenti i afd: Generalmajor P: v: Schol-
tens Bo tillader jeg mig at henvende mig til i efteranførte Anliggende. 
 Paa tydsk reformeert Assistentskirkegaard udenfor Nørreport i Kbhvn 
befindes en Begravelsesplads med Kapel, til hvilket Generalmajor P: v: Schol-
ten efter Sigende ved Testament skal have skjænket en Sum, hvoraf Renterne 
skulle anvendes til Fornyelse og Vedligeholdelse af bemeldte Begravelse.
 Da dette ikke er uden Interesse for mig, saavelsom flere af Familien, hvis 
nære Paarørende der ere hensatte, dog uden at nogen af samme, saavidt 
vides, kjender nøiere til Oprindelsen eller Eiendomsretten til denne Begrav-
else, der efter Traditionen skal være kjøbt og indrettet i Aaret 1810 af 3de 
Brødre, nemlig Jost, Emil og Peter, Sønner af Oberst og Commandant paa St: 
Thomas Wilhelm Casimir Scholten, saa synes det rette Tidspunkt nu at være 
for Haanden til at klare enhver Tvivl i saa Henseende, og saafremt det maatte 
være Tilfældet, at flere af Familien ere Medinteressenter, en Overeenskomst 
da maa træffes om den fremtidige Anvendelse af foranførte Begravelse. 
 Mit ærbødige Andragende er derfor at komme til Kundskab om de Oplys-
ninger og Documenter, der desangaaende forefindes blandt afd: Generalma-
jor P: v: Scholtens efterladte Papirer, og hvis et tilfredsstillende Resultat deraf 
ei opnaaes, om der fra Boets Side da muligen kunde være Foranledning til 
at ordne denne Sag, da samme let kunde foraarsage Forviklinger, og hvis Af-
gjørelse nu sikkerligen vilde være samtlige Vedkommende meest kjærkom-
men. ærb: J. Scholten, Cpt: i 2det Jægercorps.” 
 Executorerne forespurgte Peter von Scholtens svigersøn, oberstløjtnant, 
senere general Claude du Plat, om hans syn på ejendomsretten til gravstedet, 
og han afgav sit svar dateret Altona d: 16 October 1854: 
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“I Anledning af Deres Velbaarenheds Skrivelse af 26 Septbr: har jeg corre- 
sponderet med min Svoger, Kammerherre Bülow i Frankfurt, ligesom jeg har 
talt med min Kone derom. Resultatet er, at Ingen af os med Bestemthed kan 
opgive Noget om Generalen alene eller i Forening med sine Brødre har ladet 
Capellet bygge. Generalens Yttringer angaaende dette, og han omtalte det of-
tere i de senere Aar, vare stedse som om det var hans udelukkende Eiendom, 
ligesom han stedse, i det Mindste i mange Aar har baaret alle Omkostningerne. 
Vi erindrer ligeledes, at Generalen for nogle Aar siden talte om, at han havde 
fornyet Eiendomsretten til Pladsen, hvorpaa Capellet staar, for en lang Aar-
række, som ogsaa synes at maatte fremgaae af den betydelige Reparation, som 
for faa Aar siden foretoges, og den Capital, der er udsat til Vedligeholdelsen. 
 Det synes, at der i vedkommende Kirkes Bøger maa findes Oplysninger 
om Sagforholdet, dersom Intet findes, forekommer det os, at det maa være 
den ikke fra Generalen nedstammende Families Pligt at bevise deres Eien-
domsret, da Begravelsen factisk i lang Aarrække er anseet som Generalens 
Eiendom, og han alene har baaret Omkostningerne. 
 Saavidt mig bekjendt er der ikke Plads i Capellet til flere Kister, og 
Hvælvingen nedenunder erindrer jeg at have hørt, var saa fugtig, at ingen 
Kister der kunne hensættes; forholder det sig saaledes, saa finder jeg, at al 
Discussion maa bortfalde. 
 Af Testamentet fremgaaer ved Udtrykket “mit Gravsted”, at Generalen 
har troet at være den eneste Eier, og at Ordet “sin Familie” ikkun angaaer 
hans directe Descendanter. Skulde derfor nogen anden Linje udi gjøre For-
dring paa Deelagtighed i Gravstedet, finde vi, at det bliver til dem 
 1. at bevise deres Ret, samt at denne endnu er gyldig, 
 2. bevise, at Generalen var forpligtet til alene at vedligeholde det, da de i  

 modsat Fald maa erstatte deres Deel af O kostningerne, 
 3. om der endnu er Plads til flere Kister, maa Følgen af Afbenyttelsen  
  fastsættes. 
 Dersom den hele Families Ret til Afbenyttelsen bevises, vil det vel blive 
Executores testamenti der ville have at bestemme dette sidste Punkt, lige-
som de maae tage Bestemmelser, der ere nødvendige for at overholde Testa-
mentets § 4. 
 Jeg har her meddeelt Deres Velbaarenhed hvad vi vide om Sagen, samt 
vore Anskuelser, beklagende ikke at kunne give mere bestemte. 
 Med Høiagtelse Deres Højvelbaarenheds ærb: C du Plat.” 
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Hvilken praksis der har været gældende med hensyn til, om det var alle eller 
enkelte af de danske linjer af Scholtenfamilien, der blev gravsat i kapellet, 
vil vi i det følgende prøve at danne os et overblik over. Derfor vil vi se på de 
enkelte af disse personers familiemæssige tilknytning.

De i kapellet gravlagte

Som det er nævnt i indledningen, må kapellet anses som oprettet for grav-
lægning af Casimir Wilhelm von Scholten. Denne opfattelse bestyrkes af den 
ovenstående korrespondance om ejendomsrettighederne til familiegravstedet 
og kapellet.
 Ejerskabet af kapellet er som nævnt efter familien overgået til Køben-
havns Kirkegårde, der i dag vedligeholder det som et bevaringsværdigt grav-
minde. I kapellet findes bevaret 7 kisteplader og af synlige gravlæggelser er 
de to kister med de jordiske rester af Peter von Scholten og hans hustru Anna 
Elisabeth født Thortsen. 
 Under kapellets gulv er en krypt, som på grund af fugt ikke kan benyttes, 
og der er ingen viden om, hvilke gravlæggelser, der er flyttet hertil. Måske 
findes heri de jordiske rester af flere af de personer, der ikke er registreret 
som flyttet fra kapellet.
 De konstateret gravlagte er i kronologisk rækkefølge:

Casimir Wilhelm von Scholten

Casimir Wilhelm von Scholten blev født den 19. september 1752 som søn af 
Jost Gerhard von Scholten og hustru Adelgunde Elisabeth Amalie von Kleist. 
Faderen blev i 1766 adlet på livstid.10 Da slægten nogle år senere blev natu-
raliseret, kom adelskabet til også at omfatte hans efterkommere og dermed 
hele Scholten familien. Casimir Wilhelm von Scholten blev døbt 21. septem-
ber 1752 i Garnisons kirke i København.11 Gift 17. maj 1783 med Catharine 
Elisabeth de Moldrup ved en vielse i brudens hjem i Vestervig.12 Hun blev 
født 5. februar 1764 på Brantlund som datter af Peter de Moldrup og hustru 
Mette Marie Lucie de Moldrup, og døbt 19. februar 1764 i Skærup kirke.13    

Familien fik de to første børn i Vestervig, flyttede derefter til København og 
boede ved folketællingen 1787 i Skindergade 25 (hvor nu ligger Skindergade 
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Billede	af	Casimir	Wilhelm	Scholtens	kisteplade	med	teksten:	Her	lagdes	Legemet	af	Casemir	
Vilhelm	Scholten.	Oberst	af	Infanteriet.	Commandant	paa	St	Thomas	og	St	Jan.	fød	d:	19de	
Sept	1752.	død	d	13de	Maj	1810.	Den	almindelige	Stemme	siger	han	var	en	retskaffen	Mand,	
en	duelig	og	driftig	Statsborger.	Hans	efterladte	7	Børn	bevidne	han	var	en	øm,	Kiærlig	og	
omhyggelig	Fader.	Fotografi:	Simon	Nørlev.
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2). Ved folketællingen 1801 var familien flyttet til Nyegade 147 (nu Hysken-
stræde 16), men på dette tidspunkt var Casimir rejst ud til Vestindien som 
kommandant på St. Thomas og St. Jan. Familiens videre skæbne fremgår af 
artiklens begyndelse. 

Casimir Wilhelm Ulrich Christian von Scholten

Den første gravlæggelse, som er registreret i Gravstedsprotokol for Assistens 
Kirkegård, er Wilhelm von Scholten, der er noteret til at være begravet under 
gulvet i kapellet den 6. marts 1813, 1 ¾ år gammel. Men hvem er denne 
Wilhelm? Ifølge Danmarks Adels Aarbog skulle det dreje sig om den første-
fødte søn af Peter von Scholten og Anne Elisabeth (kaldet: Lise) Thortsen.14 

Han skulle således være født omkring juli 1811, men da Peter von Scholten 
og Lise får en datter, Elisabeth Catharine 4. september 1811 i København er 
der noget, der ikke kan stemme.15 Det er ikke lykkedes at finde optegnelser 
om hverken fødsel, dåb eller død, der skulle antyde, at Peter og Lise har fået 
et drengebarn, Wilhelm, der kan passe med den anførte gravlæggelse. Men 
hvem er han så?
 En af de bevarede kisteplader er over Ulrich Christian Scholten, som 
ifølge kistepladen skulle være født 28. juli 1811 og død i juli 1814. 
 Denne gravlæggelse gør sig bemærket ved tilsyneladende ikke at være 
anført i gravstedsprotokollen. Kunne der være en sammenhæng mellem den 
anførte Wilhelm og Ulrich Christian? Ulrich Christian finder vi født 28. juli 
1811 som søn af Peter von Scholtens bror, Frederik Carl Emil von Scholten 
(kaldet Emil) og hustru Marie von Schmidten. Drengens fulde navn er Casi-
mir Wilhelm Ulrich Christian von Scholten.16 Denne dreng dør 3. juni 1813 if-
ølge en annonce i Kjøbenhavns kongelig alene priviligerede Adressecomptoirs 
Efterretninger den 5. juni 1813: “Dødsfald. Torsdagen den 3die Junii om Mor-
genen Kl. 8 en halv, berøvede Døden os vor inderligen elskede og eneste Barn 
Ulrik Christian 1 treqvart Aar gammel. Marie Scholten, fød von Schmidten. 
Emil Scholten, DivisionsAdjutant.”
 Da kistepladen på grund af den manglende anførsel af dødsdagen giver 
indtryk af at være lavet på et senere tidspunkt, kan det forklare, at dødsmåned 
og –år er unøjagtige. Dødsannoncen viser med tydelighed, hvornår Ulrich 
Christian døde.
 Da Ulrich Christian, hvis fulde navn var Casimir Wilhelm Ulrich Chris-
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Billede	af	Ulrich	Christian	Scholtens	kisteplade	med	teksten:	Her	 lagdes	Legemet	ag	Ulrich	
Christian	Scholten.	fød	d:	28de	Jul:	1811,	død	d.	Jul	1814.	En	Søn	af	Kammerjunker	og	Di-
visionsadjudant	Friderich	Carl	Emil	Scholten	og	Frue	Anne	Marie	Scholten	fød	Schmidten.	
Fotografi:	Simon	Nørlev.

tian, døde 3/6 1813, 1 ¾ år gammel, og den i gravstedsprotokollen anførte 
Wilhelm er noteret som død/gravlagt 6/3 1813, 1 ¾ år gammel, er der over-
vejende sandsynlighed for, at der i virkeligheden er tale om én og samme 
person, og at datoen i gravstedsprotokollen er en fejlskrivning. 

Datter af Emil von Scholten og hustru Marie født von Schmidten
 
Efter at have mistet sønnen Casimir Wilhelm Ulrich Christian von Schol-
ten i juli 1814 fik Frederik Carl Emil von Scholten og hustru Marie von 
Schmidten den 2. december 1815 en datter, som de desværre mistede samme 
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Billede	af	Datter	af	Emil	von	Scholten	og	hustru	Marie	født	von	Schmidtens	kisteplade	med	
teksten:	Her	lagdes	Legemet	af	En	Datter	af	Kammerjunker	Friderich	Carl	Emil	Scholten	og	
Frue	Anne	Marie	Scholten	fød	Schmidten.	fød	d:	2d	Dec:	1815,	død	samme	Dag.	Fotografi:	
Simon	Nørlev.

dag. Hun blev også gravlagt i kapellet. Der bemærkes, at hendes kisteplade 
har nøjagtig samme udformning som den foregående for Ulrich Christian, 
og da det drejer sig om to søskende, søn og datter af Emil (Peter von Schol-
tens bror) og hustru, er det tænkeligt at de er udført på samme tid. Dermed 
kan det bestyrke forklaringen om de unøjagtige oplysninger på Ulrich Chris-
tians kisteplade.

Karen Gleerup Holst von Scholten, født von Schmidten

I gravstedsprotokollen er gravlæggelsen 7. marts 1816 anført som “Fru Marie 
Elisabeth v. Scholten”. Kistepladen viser imidlertid, at det drejer sig om Karen 
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Billede	af	Karen	Gleerup	Holst	von	Scholten,	født	von	Schmidtens	kisteplade	med	teksten:	Her	
gjemmes	de	jordiske	Levninger	af	Frue	Karen	G.H.	Scholten,	fød	Schmidten.Ved	Hjertets	God-
hed	og	huuslige	Dyder	fortrinlig	elskværdig	Datter,	Kone,	Moder	og	Menneske.	fød	d:	27	Octb:	
1793,	givt	d:	10	Juli	1811	med	Capitain:	Iost	Gerh:	Scholten	død	d:	1te	Mar:	1816,	efterladende	
1	Søn	og	2de	Døttre,	hvoraf	den	sidste	blev	fød	d:	25de	Febr:	1816!	Fotografi:	Simon	Nørlev.
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G.H. Scholten født Schmidten. Der kendes ingen personer med navnet Ma-
rie Elisabeth von Scholten. Men to søstre Maria og Karen von Schmidten 
var gift med Peter von Scholtens to brødre Emil og Jost von Scholten, og kan 
have givet anledning til misforståelsen.
 Karen Gleerup Holst von Schmidten blev født 27. oktober 1793 på 
Urup.17 Hun blev gift med Jost Gerhard von Scholten, ifølge kistepladen 10. 
juli 1811, men vielsen er ikke fundet i nogen kirkebog. Dødsannoncen lyder: 
“Min inderligen elskte Kone forlod denne Verden i Gaar Aftes, efter at være 
i Søndags nedkommet med en Datter, som befinder sig vel; de, som kiendte 
den Hengangne, og vor huuslige Lykke, vil vist skiænke mig og 3de Børn 
Deeltagelse uden al Bevidnelse derom. Kiøbenhavn, den 2den Marts 1816. 
Jost Gerh. Scholten, Capitain.”18

 Begravelsesprotokollen omtaler hende som Fru Karen Elisabeth Schol-
ten, 20 år, død 2. marts 1816 og gravsat 7. marts 1816, men den rette dødsdag 
må efter annoncen og kistepladen være 1. marts 1816. 

Søkadet Wilhelm von Scholten

Wilhelm blev født 12. juli 1799 ifølge kistepladen, mens kirkebogen siger 12. 
juni 1799.19 Han var Peter von Scholtens yngste bror. Dødsdagen 25. marts 
1819 er både kistepladen og kirkebogen enige om, og begravelsesprotokollen 
oplyser desuden dødsårsagen, nervefeber, som var den tids betegnelse for 
tyfus.20 Ifølge gravstedsprotokollen blev Wilhelm gravsat 29. marts 1819 i 
Scholtens kapel under gulvet.
 På kistepladen omtales et “udviist raskt Forhold” 29. juli 1817, der re-
sulterede i, at han blev benådet med “Medaillen For ædel Daad”. Om bag-
grunden fortælles i en avis, at det nybyggede 74 kanoners orlogsskib Nyholm 
skulle løbe af stabelen. Stabelafløbningen blev overværet af den kongelige 
familie, udenlandske ministre og andre høje personer. “Det halve Kjøben-
havn var næsten der forsamlet og desværre indtraf det Uheld, at i den stærke 
Trængsel paa Flydebroen blev et af Rækværkerne sprængt og imellem 20 og 
30 Personer, hvoriblandt nogle Børn, faldt i Vandet. Men adskillige raske 
Søekadetter og andre Menneskevenner, blandt hvilke Kammerjunker v. 
Scholten og Søelieutenant Graah, styrtede sig strax ud i Søen, og frelste de 
Ulykkelige, paa et ungt Fruentimmer, et Mandfolk og et Barn nær. En Un-
derofficeer af 3die jydske Infanterie-Regiment, som ligeledes var sprungen 
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Billede	af	søkadet	Wilhelm	von	Scholtens	kisteplade	med	teksten	Her	lagdes	Legemet	af	Wilhelm	
Scholten,	Søkadet.En	Søn	af	Oberst	C:W:	Scholten,	fød	d:	12	Jul:	1799,	død	d:	25.	Marts	1819,	
elsket	og	savnet	af	hans	efterladte	Sødskende.	For	udviist	raskt	Forhold	d:	29d	Jul:	1817,	var	den	
Afdøde	af	H:	M:	Kongen	benaadet	med	Medaillen	For	ædel	Daad!	Fotografi:	Simon	Nørlev.



92         Historiske	meddelelser	om	København	2018

ud for at komme sine ulykkelige Medmennesker til Hjelp, blev, efterat have 
reddet 2 Personer, et Offer for sin ædle Iver.”21 

Frederik Christian von Scholten

Frederik Christian von Scholten var søn af Jost Gerhard von Scholten til 
Ødstedgård og hustru Adelgunde Elisabeth Amalie von Kleist, og dermed 
Peter von Scholtens farbror. Han blev døbt 24. marts 1757 i Garnisons kirke i 
København, og fadderne ved hans dåb var kong Frederik 5., dronning Juliane 
Marie, kronprins Christian og prinsesse Charlotta Amalia.22 Ved folketællin-
gen i 1787 var han logerende hos en familie på Gråbrødre Torv i København, 
med titel af kammerjunker og auscultant (bisidder) i Rentekammeret. 13. 
august 1791 blev han i Odense St. Knuds kirke gift med Anne Sophie von 
Bentzon.23 Han var toldkasserer og toldkontrollør i blandt andet Odense og 
Horsens. Familien flyttede til Slagelse, hvor hustruen døde 12. januar 1837 
og blev begravet fra Sankt Peders kirke. Herefter flyttede Frederik Christian 
til Peder Hvidtfeldts Stræde i København, hvor han 22. april 1840 døde af 
alderdom, og blev fra Tysk Reformerte kirke begravet i Scholtens familie-
gravsted ved muren den 29. april 1840.24 

Adelgunde Eline Marie von Scholten

Adelgunde Eline Marie blev født 2. marts 1813.25 Forældrene var Peter von 
Scholten og hustruen, som nævnt kaldet Lise. 16. februar 1840 blev Adel-
gunde gift med kammerjunker Carl Ernst Johan von Bülow.26 Vielsen foregik 
i hjemmet med kongebrev af 13. februar 1840. Hun døde 21. december 1841 
af brystsyge (tuberkulose) i hjemmet i Bredgade 186 (nu gadenummer 
Bredgade 45A) i København og blev 27. december 1841 gravlagt i Scholtens 
kapel på Assistens Kirkegård.27 
 I forbindelse med hendes mand Carl Ernst Johan Bülows død 6. oktober 
1890 i København og hans begravelse på Vejlø kirkegård 18. oktober 1890, 
blev Adelgundes kiste 17. oktober 1890 flyttet til Vejlø, hvor de blev begravet 
sammen.28

 Ved Adelgundes død sendte kong Christian 8. dette private brev til hendes 
fader, Peter von Scholten, i Dansk Vestindien:29 “Hr General major Scholten! 
Jeg kan ikke tilskrive Dem officielt idag uden at gelejde den Skrivelse med 
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nogle deeltagende Ytttringer i Anledning af den store Sorg der har rammet 
Dem – Usigelig meget have den arme Mand, Moder og Sødskende liidt ved 
den elskelige Adelgundes lange Sygdom og ved omsider at skulle miste den 
Kiere, Døden udrives af Deres Arme; men hvor grusom maae den ængstelige 
Forventning, de foruroligende Tidende i den lange Forstand og endeligen 
Sorgens Budskab have været for Dem; mit første Udraab ved at modtage 
dette var: den arme Fader! og dette gientager jeg her med beskjemmet Hierte! 
Dog De vil som Mand, med sand hengivent Sind væbne Dem mod denne store 
Sorg og tænke: Guds Villie skee den er altid til det bedste for os Mennesker! 
De af Deres Nærmeste som have seet den elskede lide og som have seet Hen-
des Fatning med hvilken Hun foregav sig i Guds Villie og selv ønskede en 
Overgang til det Bedre hvor ved den haarde Skilsmisse, her i finder dends 
Trøst; maatte De kiere Scholten ogsaa finde den i Forvisningen om at den 
elskede Datters frigiorte Siel nu er langt lykkeligere end forinden stædet i 
svære legemlige Lidelser. Saa gierne viede Jeg Bidrag til at trøste til at berolige 
Dem, men det formaaer De ikkun selv og Gud lade Dem finde denne Trøst. 
Jeg forbliver med oprigtig Deeltagelse Kiere Generalmajor v Scholten Deres 
velvilligste Christian R. Kiøbenhavn d. 27 Decbr. 1841”

Francisca von Scholten

Francisca blev født 6. juni 1821 i København, og døbt 4. april 1822 i Gar-
nisons kirke.30 Forældrene var Peter von Scholten og hustruen Lise. Den 
26. april 1840 blev hun i Garnisons kirke viet til ritmester Frederik Vilhelm 
Dannemand.31 Den 5. maj 1840 er de nygifte ankommet til Hamborg for at 
sende Peter von Scholten afsted til Vestindien.32 De flyttede 1842 til Aastrup 
Hovedgård (nu Aastrup Kloster), hvorved Frederik Vilhelm Dannemand fik 
titel af lensgreve, da han var blevet adlet i 1830. Francisca døde 9. februar 
1844 af brystsyge (tuberkulose) og blev 17. februar 1844 gravlagt i Scholtens 
kapel. Francisca blev senere flyttet til Soderup kirkegård, hvor hun blev be-
gravet sammen med sin mand.33

 Ved Franciscas død omtaler kong Christian 8. også dødsfaldet i et privat 
brev dateret 24. februar 1844 til Peter von Scholten.34 Han skriver bl.a.: “…. 
denne længere Udsættelse af skriftlig Meddelelse vilde ej samstemme med 
mine Følelser i et Øjeblik hvor de atter ved Modtagelsen af et Sørge Bud-
skab vil finde Trøst i Bevidnelsen af en Vens Deeltagelse. Levende kan Jeg 
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forestille mig hvad De maae lide ved at modtage Tidende om Deres yngste 
Datters Fru Dannemands Død. Hendes Tilstand forværredes pludseligen og 
en rolig og blid Overgang til det bedre Liv sparede Hende for de Lidelser 
som Hendes Søster Adelgunde bortreven af lignende Brystsyge, maatte friste 
paa et længere Sygeleje. For saavidt maae man takke et naadigt Forsyn der 
frelste Hende fra svare Lidelser men Savnet er ikke mindre stort for Hendes 
Efterladte, for Dem, Deres Frue og Børn. Med Vor inderlig Deeltagelse Jeg 
tænker paa Dem og ønsker at kunne bidrage til Deres Trøst det vil De ej 
omtvivle, dog indsees at den udfordrer ald den F..	(papir	itu) ..ing der.. (papir	
itu) ..en Mand af Deres Karacterstyrke og Religiøsitet til at overvinde en saa 
stor Hiertesorg, og at det er dobbelt tungt i slige Tilfælde at være saa langt 
fiernet fra sine Nærmeste. Jeg tilføjer endnu at Major Dannemand har været 
hos mig og at jeg nu efter hans Sangs første heftige Udbrud fandt ham fattet.”

Frederich Jost Gerhard von Scholten

Frederich Jost Gerhard von Scholten var søn af Peter von Scholtens farbror, 
kammerjunker Frederik Christian von Scholten, som blev gravlagt i Scholtens 
kapel 29. april 1845. Han blev født 14. april 1797 i Segeberg.35 Ved folketællin-
gen 1834 boede han som adjungeret toldinspektør i Bredegade i Slagelse. Han 
blev gift 26. juli 1835 i Vemmelev kirke med Johanne Ida Mathilde Chris-
tensen.36 Efter vielsen flyttede de til Peder Hvidtfeldts Stræde i København. 
Han var indtil sin død toldkontrollør i Vedbæk. Han døde 23. oktober 1845 
på Frederiks Hospital i København, og blev gravlagt 28. oktober 1845 i Schol-
tens kapel på Assistens Kirkegård, men blev 23. december 1845 flyttet til eget 
gravsted G 54 på Vor Frue sogns afdeling på Assistens Kirkegård.37

Anna Elisabeth von Scholten født Thortsen

Anna Elisabeth Thortsen blev født i København 20. maj 1786 og døbt i Vor 
Frelsers kirke.38 Hun blev gift 31. oktober 1810 i Garnisons kirke med Peter 
Carl Friderich von Scholten.39 Så vidt vides var Anna Elisabeth med, da hen-
des mand i 1814 rejste til sit nye job i Dansk Vestindien. Men hun kunne ikke 
holde klimaet ud, og rejste hjem over London, hvor sønnen William Casimir 
blev født og døbt i 1816. Familien boede i Danmark i Bredgade 186 (nu 
Bredgade 45A) i København. Efter hjemrejsen så hun kun sin mand, når han 
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Billede	af	Anna	Elisabeth	von	Scholten	født	Thortsens	kisteplade	med	teksten:	Anna	Elisabeth	
v:	Scholten	fød	Thortsen	Fød	den	20de	Mai	1786,	ægteviet	den	31te	October	1810	med	Peter	
Carl	Frederik	v:	Scholten	Generallieutenant	og	Generalgouverneur	over	De	Dansk	Vestindiske	
Øer.Død	den	1ste	Marts	1849.	Fotografi:	Simon	Nørlev.

var hjemme fra Vestindien, indtil han i august 1848 vendte nedbrudt hjem 
efter at have givet slaverne fri. Herefter forblev von Scholten i Danmark.
 Anna Elisabeth døde af en sygdom i underlivet 1. marts 1849 i hjemmet i 
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Bredgade og blev gravlagt 7. marts 1849 i Scholtens kapel, hvor hendes kiste 
stadig står.40 

Peter Carl Frederik von Scholten

Peter Carl Frederik von Scholten blev født 17. maj 1784 i Vestervig og døbt i 
Vestervig kirke 11. juli 1784.41 Forældrene var Casimir Wilhelm von Scholten 
og hustru Catharine Elisabeth, født de Moldrup af Vestervig kloster. Familien 
flyttede efter de to ældste børns fødsel og dåb fra Vestervig til Skindergade 
25 (nu Skindergade 2) i København.42 Peter blev få uger gammel indskrevet 
på Landkadetskolen i København sammen med den ældste bror Jost.43 Efter 
at have afsluttet Landkadetskolen kom han til Vestindien, hvor familien 23. 
november oplevede den store tragedie ved bybranden, hvor Peters mor blev 
et af ofrene. I december 1807 blev han, sammen med faderen, Casimir, in-
terneret i England som krigsfange i forbindelse med den engelske besættelse 
af Dansk Vestindien, og i eftersommeren 1808 kom han tilbage til Danmark. 
1814 var han med i kongens følge under forhandling af Kieler-freden på 
Hindsgavl Slot, og på hjemvejen over Storebælt frøs de inde på Sprogø. Det 
var under denne indefrysning på Sprogø, at Peter von Scholten, ifølge eget 
udsagn, fik lovning på jobbet som vejermester på St. Thomas i Vestindien. 
Han rejste i begyndelsen af november 1814 med fregatten Perlen ud til sit 
nye embede i Dansk Vestindien.44 Gennem en række hurtige avancementer 
blev han fra 1827 generalguvernør for Dansk Vestindien. Han bestred hver-
vet indtil hjemrejsen 14. juli 1848, efter at han 3. juli 1848 ved Fort Frederik 
i Frederiksted havde proklameret slavernes frigivelse, hvorved slaveriet blev 
ophævet i Dansk Vestindien. Anstrengelserne i de hektiske dage resulterede 
i, at han fik et sammenbrud og måtte afgive generalguvernørposten. Han 
rejste hjem som en nedbrudt mand og måtte gennem en kommissionsdom-
stol, hvor han i 1850 blev dømt for at have frigivet slaverne uden tilladelse 
fra moderlandet, og dermed blev han også fradømt sin pension, men i 1852 
fik han delvis oprejsning ved Højesteret, så han kunne beholde sin pension. 
Da hustruen døde i 1849 flyttede han over gaden til Bredgade 197 (nu nr. 
19) hvor datteren Elisabeth Catharine og svigersønnen major, senere general 
du Plat boede. I 1850 købte han ejendommen Kongens Nytorv 209, som lå 
lige bag Hovedvagten (hvor Hovedvagtsgade nu munder ud i Kongens Ny-
torv). Datteren og svigersønnen flyttede til Altona, og sammen med tjeneren 
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Billede	af	Peter	Carl	Frederik	von	Scholtens	kirsteplade	med	teksten:	Peter	Carl	Frederik	v:	
Scholten.	Født	d:	17	Mai	1784,	død	d:	26	Januar	1854.	Forhenværende	Genral-Gouverneur	
over	de	Dansk	Vestindiske	Øer.Kongelig	dansk	Excellence,	Kammerherre	 og	Generalmajor,	
Storkors	af	Dannebrogen	og	Dannebrogsmand,	Storkors	af	Æreslegionen,	Ridder	af	Ordenen-
pour	le	Merite	Militaire,	Storkors	af	Guelphe	Ordenen	og	af	Isabelle	den	Catholskes	Orden.	
Fotografi:	Simon	Nørlev.
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Lauritz Mortensen rejste Peter 2. juni 1853 til Altona for at besøge dem. Han 
blev syg under besøget, og i november måned 1853 meddeles det i avisen, at 
han er meget syg.45 Han døde hos datteren og svigersønnen den 26. januar 
1854. I et brev til svigersønnen skrev han fire dage før sin død: “At mit af-
sjælede Legeme bliver lagt i en tynd Blykiste, der overdækkes med en simpel 
hvid Kiste, og heri transporteres til Kjøbenhavn for at lægges i en Kiste, lig 
min afdøde Kones, og begraves i vor Familiebegravelse.” 
 Fra lejligheden i Altona blev han efter sin død bragt til den lutherske 
kirkes kapel, hvorfra kisten senere blev kørt med damptog fra Altona til Kiel, 
og herfra videre med dampskibet ”Slesvig” til København. Kisten ankom 
hertil 5. marts, og blev anbragt i Holmens Kirkes kapel, indtil den 7. marts 
blev bragt ud og gravlagt i familiens kapel på Assistens Kirkegård. Pastor 
Bruun, som også ved tidligere lejligheder havde bistået familien Scholten, 
holdt en tale ved graven.46 Og her står hans kiste stadig, ved siden af hustru-
ens, nu som de to eneste.

Frederikke Adolphine Louise Jensine von Scholten, født Holst

Frederikke Adolphine Louise Jensine blev kaldt Fritze. Hun blev født 21. 
juni 1832 i Horsens.47 Hun blev gift 11. december 1852 i Garnisons Kirke 
med Peter von Scholtens søn, kammerjunker William/Vilhelm Casimir von 
Scholten.48 De nåede at få to børn sammen, inden Fritze døde 2. juni 1858 i 
Itzehoe (Slesvig-Holsten) af en tærende sygdom.49 Hendes afsjælede legeme 
blev bragt til København, hvor hun 12. juni 1858 blev gravlagt i Scholtens 
kapel.50

Jost Gerhard von Scholten

Jost Gerhard von Scholten var Peter von Scholtens brorsøn. Forældrene var 
Peters ældste bror, Jost Gerhard von Scholten og hustru Karen Gleerup Holst 
von Scholten, født von Schmidten. Han blev født 28. januar 1814 og døbt 
29. marts 1814 i Garnisons Kirke.51 Han blev gift 6. april 1851 i Garnisons-
kirken med Nicoline Magdalene Petersen.52 Jost Gerhard havde, som de 
fleste af familiens mandlige medlemmer, gjort karriere inden for militæret. 
Det var med rang af oberstløjtnant, at han 18. april 1864 deltog i kampene 
ved Dybbøl, hvor han faldt på slagmarken. Han blev bisat ved en stor sørge-
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højtidelighed i Garnisonskirken 27. april 1864 for mange af de ved slaget om 
Dybbøl 18. april 1864 faldne officerer.53 Herfra blev hans kiste samme dag 
gravlagt i Scholtens kapel.54 På 50 års dagen for slaget ved Dybbøl, 18. april 
1914, lod kongen og enkedronningen en krans nedlægge ved hans kiste55 

2. december 1932 blev hans og hustruens jordiske rester flyttet til Scholtens 
familiegravsted D-1-6 på Vestre kirkegård.56

William/Vilhelm Casimir von Scholten

William/Vilhelm Casimir von Scholten er søn af Peter von Scholten og hus-
tru Anna Elisabeth, født Thortsen. Han blev født i London 27. juni 1816 
og døbt 16. august 1816 i den danske kirke i London. Han blev gift 11. de-
cember 1852 i Garnisons Kirke med Frederikke Adolphine Louise Jensine 
Holst.57 Han havde opnået rang af oberst, da han 12. december 1876 døde af 
en hjertesygdom og 19. december 1876 blev bisat i Scholtens kapel.58

Nicoline Magdalene von Scholten, født Petersen

Nicoline Magdalene Petersen blev født 25. oktober 1813 og døbt 14. novem-
ber 1813 i Sankt Maria kirke i Helsingør.59 Hun blev gift 6. april 1851 i Gar-
nisonskirken med Jost Gerhard von Scholten.60 Hun døde 3. august 1899 på 
Klampenborg Badehotel og blev 9. august 1899 bisat fra Kongens Lyngby 
kirke og samme dag gravlagt i Scholtens kapel.61 Den 2. december 1932 blev 
hendes og hendes mands jordiske rester flyttet til Scholtens familiegravsted 
D-1-6 på Vestre kirkegård.62

Peter Frederik Christian von Scholten

Peter Frederik Christian von Scholten blev født 17. februar 1856 i Jægers-
borg og døbt 3. maj 1856 i Gentofte kirke.63 Han var søn af William/Vilhelm 
Casimir von Scholten og hustru Frederikke Adolphine Louise Jensine (kal-
det Fritze). Han blev gift 24. juni 1881 i Sankt Nicolai kirke i Vejle med Karen 
Anna Alvilda Thisted.64 Han døde 27. september 1900 i Boppard (Slesvig-
Holsten) af en hjernebeskadigelse og bisat 9. oktober kl. 11 fra Assistens 
Kirkegårds kapel og samme dag gravlagt i Scholtens kapel.65
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Oversigt over alle personer, der har været placeret i Scholtens kapel

   Nr Navn Født Død Indsat/-begravet Bemærkning

1  Casimir Wilhelm von Scholten 19/9  1752 13/5  1810 13/6  1811 Begravet under gulvet
2  Casimir Wilhelm Ulrich Christian von Scholten 28/7  1811 3/6  1813  
3  Datter af Emil von Scholten og hustru Marie von Schmidten 2/12  1815 2/12  1815  
4  Karen Gleerup Holst von Scholten, født von Schmidten 27/10  1793 2/3  1816 7/3  1816 
5  Wilhelm von Scholten 12/6  1799 25/3  1819 29/3  1819 
6  Frederik Christian von Scholten Døbt 24/3 1757 22/4  1840 29/4  1840 
7  Adelgunde Eline Marie von Bülow født von Scholten 02/3  1813 21/12  1841 27/12  1841 17/10 1890 flyttet til Vejlø kirkegård
8  Francisca Dannemand, født von Scholten 06/6  1821 9/2  1844 17/2  1844 Flyttet til Soderup kirkegård
9  Frederich Jost Gerhard von Scholten 14/4  1797 23/10  1845 28/10  1845 23/12 1845 flyttet til eget gravsted Vor Frue G 54
10 Anna Elisabeth von Scholten, født Thortsen Døbt 16/6 1786 1/3  1849 7/3  1849 
11 Peter Carl Frederik von Scholten 17/5  1784 26/1  1854 7/3  1854 
12 Frederikke Adolphine Louise Jensine von Scholten, 
  født Holst 21/6  1832 2/6  1858 12/6  1858 
13 Jost Gerhard von Scholten 28/1  1814 18/4  1864 27/4  1864 2/12 1932 flyttet til Vestre kirkegård D-1-6
14 William/Vilhelm Casimir von Scholten 27/6  1816 12/12  1876 19/12  1876 
15 Nicoline Magdalene von Scholten, født Petersen 25/10  1813 3/8  1899 9/8  1899 2/12 1932 flyttet til Vestre kirkegård D-1-6
16 Peter Frederik Christian von Scholten 17/2  1856 27/9  1900 9/10  1900 

De gravsatte

Af de gravsatte i kapellet tilhører 14 ud af de 16 gravsatte Casimir von Schol-
tens linje af familien, mens de to sidste tilhører Casimirs bror, Frederik 
Christian von Scholtens linje af familien. 
 Af Casimir von Scholtens efterkommere i kapellet er Peter von Scholten 
og hans familie dem, der er stærkest repræsenteret. 
 Men der lader ikke til i praksis at have været vanskeligheder om rettig-
hederne, for Jost Gerhard von Scholten, som forespurgte hos skiftets execu-
torer, blev selv gravsat i kapellet, da han faldt i slaget ved Dybbøl 18. april 
1864.
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Oversigt over alle personer, der har været placeret i Scholtens kapel

   Nr Navn Født Død Indsat/-begravet Bemærkning

1  Casimir Wilhelm von Scholten 19/9  1752 13/5  1810 13/6  1811 Begravet under gulvet
2  Casimir Wilhelm Ulrich Christian von Scholten 28/7  1811 3/6  1813  
3  Datter af Emil von Scholten og hustru Marie von Schmidten 2/12  1815 2/12  1815  
4  Karen Gleerup Holst von Scholten, født von Schmidten 27/10  1793 2/3  1816 7/3  1816 
5  Wilhelm von Scholten 12/6  1799 25/3  1819 29/3  1819 
6  Frederik Christian von Scholten Døbt 24/3 1757 22/4  1840 29/4  1840 
7  Adelgunde Eline Marie von Bülow født von Scholten 02/3  1813 21/12  1841 27/12  1841 17/10 1890 flyttet til Vejlø kirkegård
8  Francisca Dannemand, født von Scholten 06/6  1821 9/2  1844 17/2  1844 Flyttet til Soderup kirkegård
9  Frederich Jost Gerhard von Scholten 14/4  1797 23/10  1845 28/10  1845 23/12 1845 flyttet til eget gravsted Vor Frue G 54
10 Anna Elisabeth von Scholten, født Thortsen Døbt 16/6 1786 1/3  1849 7/3  1849 
11 Peter Carl Frederik von Scholten 17/5  1784 26/1  1854 7/3  1854 
12 Frederikke Adolphine Louise Jensine von Scholten, 
  født Holst 21/6  1832 2/6  1858 12/6  1858 
13 Jost Gerhard von Scholten 28/1  1814 18/4  1864 27/4  1864 2/12 1932 flyttet til Vestre kirkegård D-1-6
14 William/Vilhelm Casimir von Scholten 27/6  1816 12/12  1876 19/12  1876 
15 Nicoline Magdalene von Scholten, født Petersen 25/10  1813 3/8  1899 9/8  1899 2/12 1932 flyttet til Vestre kirkegård D-1-6
16 Peter Frederik Christian von Scholten 17/2  1856 27/9  1900 9/10  1900 

Som et ejendommeligt tilfælde forenedes netop de to personer, der korre-
sponderede om rettighederne til begravelse (Se afsnit: Retten til begravelse i 
kapellet), Peter von Scholtens nevø Jost Gerhard von Scholten og Peter von 
Scholtens svigersøn Claude du Plat, da de begge faldt i Slaget om Dybbøl 18. 
april 1864, og blev bisat ved den samme sørgehøjtidelighed 27. april 1864 
i Garnisonskirken i København. Jost blev som tidligere nævnt gravlagt i 
Scholtens kapel, mens Claude du Plat blev begravet sammen med sin i 1859 
afdøde hustru, Elisabeth Catharine, født von Scholten, på Soderup kirke-
gård.
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Noter:
Denne artikel er blevet til i et samarbejde mellem 
forfatterne, som undervejs har fået meget stor 
hjælp fra kirkegårdsvejleder Stine Helweg og 
gravminderegistrator Marianne Linnée Nielsen 
ved Københavns kirkegårde. De væsentligste, 
benyttede kilder er de to gravstedsprotokoller 
for Assistens Kirkegård, Assistens Kirkegårds 
begravelsesprotokoller 1805-1862, begravelses-
protokoller for københavnske kirkegårde fra 
1-861 og frem, diverse kirkebøger, samtidens 
aviser og de i kapellet eksisterende kisteplader. 
Disse informationer er sammenholdt med 
oplysningerne i Danmarks Adels Aarbog 1961, 
og hvor der ved denne undersøgelse er kon-
stateret divergenser eller fremkommet suppler-
ende oplysninger, er disse viderebragt til redak-
tionen af Danmarks Adels Aarbog.

1. Fyens	Stifts	Kongelig	allene	priviligerede	Adres-
se-Avis	og	Avertissements-Tidende,	6	marts	
1805.	 Kongelig	 allernaadigst	 priviligerede	
Aarhuus	 Stifts	 Adresse-Contoirs	 Tidender,	
3. april 1805.	 Den	Kongelige	 priviligerede	
Viborger	Samler, 4 marts og 8. april 1805. 
m.fl.

2.	Kiøbenhavns	Kongelig	allene	privilgerede	Ad-
resse-Contoirs	 Efterretninger,	 23. februar 
1805, og	De	til	Forsendelse	med	Posten	al-
lene	priviligerede	Kiøbenhavnske	Tidender, 
25. februar 1805, m.fl.

3. The	London	Gazette,	extraordinary, 9. februar 
1808. 

4. Den	Kongelige	 priviligerede	Viborger	 Samler, 
24. maj 1810.

5. Kiøbenhavns	Kongelig	alene	priviligerede	Ad-
resse-Contoirs	Efterretninger, 15. maj 1810.

6. Garnisons	kirke,	kirkebog	1805-1829,	begrav-
elser.

7. Garnisons	kirke,	kirkebog	1706-1807,	begrav-
elser, folio 372b og 393a.

8 Rigsarkivet. Landsover-	 samt	 Hof-	 og	 Stads-
retten,	Københavns	Skiftekommission,	Eks- 
ekutorboer. Løbenr. 1-565, Indhold 34 31 
– 34 34.

9. Rigsarkivet. Landsover-	 samt	Hof-	 og	 Stads-
retten,	Københavns	Skiftekommission,	Eks-
ekutorboer. Løbenr. 1-565, Indhold 34 31 
– 34 34.

10. Ifølge kistepladen i Scholtens kapel. 
11. Garnisons	 sogn,	 kirkebog	 1749-1772	 fødte.

og	dåbsattest	i	Den	almindelige	Enkekasse, 
police nr. 5711.

12. Vestervig	sogn,	kirkebog	1770-1809	copulere-
de.

13. Danmarks	Adels	Aarbog, LXXVII 1961.
  Skærup	 sogn,	 kirkebog	 1704-1775	 fødte, 

og dåbsattest i Den	almindelige	Enkekasse, 
police nr. 5711 viser, at dåbsdatoen er 19. 
februar 1764.

14. Danmarks	Adels	Aarbog, LXXVII 1961.
15. Garnisons	sogn,	kirkebog	1800-1814,	fødte.
16. Hørsholm	sogn,	kirkebog	1784-1819,	fødte.
17. Østbirk	sogn,	kirkebog	1751-1799,	fødte, hvor 

dåben foregik 13. december 1793.
18. Dødsannoncen i Den	til	Forsendelse	med	de	

Kongelige	 Rideposter	 priviligerede	 Danske	
Statstidende 4. marts 1816

19. Garnisons	sogn,	kirkebog	1784-1810,	fødte.
20. Det	kongelige	Frederiks	Hospitals	sogn,	kirke-

bog	1813-1823,	døde.
21. Fyens	Stifts	Kongelig	allene	priviligerede	Ad-

resse-Avis	og	Avertissementstidende	den 5. 
august 1817

22. Garnisons	sogn,	kirkebog	1749-1772,	fødte.
23. Odense	 Sankt	 Knuds	 sogn,	 kirkebog	 1742-

1797,	copulerede.
24. Assistens	 Kirkegård,	 gravstedsprotokol. Den	

Tysk-Reformerte	 Menighed	 i	 København,	
kirkebog	 1834-1894,	 døde.	 Slagelse	 Sankt	
Peder	sogn,	kirkebog	1813-1838,	døde.

25. Garnisons	sogn,	kirkebog	1810-1816,	fødte.
26. Garnisons	 sogn,	 kirkebog	 1838-1844,	 copu-

lerede.
27.	 Den	 Tysk-Reformerte	 Menighed	 i	 Køben-

havn,	 kirkebog	 1834-1894,	 døde	 og	 As-
sistens	Kirkegård	begravelsesprotokol.

28. Assistens	Kirkegård,	gravstedsprotokol. 
  Vejlø	sogn,	kirkebog	1870-1891,	døde.
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29. Rigsarkivet, Scholten,	Peter,	generalguvernør: 
Breve til Peter von Scholten (1830-1844) 
1: m.m.

30. Garnisons	sogn,	kirkebog	1818-1851,	fødte.
31. Garnisons	 sogn,	 kirkebog	 1826-1847,	 copu-

lerede.
32. Den	 til	 Forsendelse	med	Brevposterne	Kon-

gelig	 allernaadigst	 (alene)	 privilegerede	
Aarhuus	Stifts-Tidende, 11. maj 1840.

33. Den	 Tysk-Reformerte	 Menighed	 i	 Køben-
havn,	 kirkebog	 1834-1894,	 døde	 og	 As-
sistens	Kirkegård	begravelsesprotokol.

34. Rigsarkivet, Scholten,	Peter,	generalguvernør: 
Breve til Peter von Scholten (1830-1844) 
1: m.m.

35. Dåbsattest i Den	almindelige	Enkekasse, po-
lice nr. 20224. Dåben foregik i Segeberg 
kirke 18. april 1797

36. Vemmelev	sogn,	kirkebog	1835-1857,	copule-
rede.

37. Det	Kongelige	Frederiks	Hospitals	sogn,	kirke-
bog	1840-1857,	døde. Assistens	Kirkegård,	
begravelsesprotokol.

38. Vor	Frelser	kirke,	kirkebog	1763-1796,	fødte.
39. Garnisons	sogn,	kirkebog	1769-1815	og	1799-

1814,	copulerede.
40.	 Den	 Tysk-Reformerte	 Menighed	 i	 Køben-

havn,	kirkebog	1834-1894,	døde	kvinder	og	
Assistens	Kirkegård	begravelsesprotokol.

41.	Vestervig	sogn,	kirkebog	1770-1809,	fødte.
42. Folketælling	1787,	København,	Klædebo	kvar- 

ter,	Skindergade.
43. Rigsarkivet, Landkadetkorpset:	 G.	 Dåbs-,	

vaccinations-	 og	 sundhedsattester (1772-
1859) G-16 og 17.

44.	 Kiøbenhavns	 Kongelig	 alene	 priviligerede	
Adresse-Contoirs	Efterretninger, 1. novem-
ber 1814.

45. Kongelig	privilegeret	Aarhuus	Stifts-Tidende,	
20. november 1853.

46. Rigsarkivet. Landsover-	samt	Hof-	og	Stads-
retten,	 Københavns	 Skiftekommission,	
Eksekutorboer. Løbenr. 1-565, Indhold 34 
31 – 34 34.

47. Horsens	 Vor	 Frelsers	 sogn,	 kirkebog	 1829-
1846,	fødte. Døbt 21. august 1832.

48. Garnisons	sogn,	kirkebog	1848-1854,	copul-
erede.

49.	 Den	 Tysk-Reformerte	 Menighed	 i	 Køben-
havn,	kirkebog	1834-1894,	døde.

50.	Assistens	Kirkegård,	begravelsesprotokol.
51. Rigsarkivet, Landkadetkorpset:	 G.	 Dåbs-,	

vaccinations-	 og	 sundhedsattester	 (1772-
1859)	G-16	og	17.og	Garnisons	sogn,	kirke-
bog	1800-1814,	fødte.

52. Garnisons	 sogn,	 kirkebog	 1847-1856,	 copu-
lerede.

53. Holstebro	 Avis	 og	 Avertissements-Tidende,	
10. maj 1864.

54. Assistens	Kirkegård,	begravelsesprotokol.
55. Holstebro	Avis, 20 april 1914.
56. Assistens	Kirkegård,	gravstedsprotokol.
57.	Garnisons	sogne,	kirkebog	1848-1854,	copu-

lerede.
58. Den	 Tysk-Reformerte	 Menighed	 i	 Køben-

havn,	kirkebog	1834-1894,	døde.
59. Sankt	Mariæ	sogn	i	Helsingør,	kirkebog	1733-

1814,	fødte.
60.	 Garnisons	 sogn,	 kirkebog	 1847-1856,	 copu-

lerede.
61.	 Kongen	 Lyngby	 sogn,	 kirkebog	 1898-1902,	

døde. 
  Assistens	Kirkegård,	gravstedsprotokol.
62.	Assistens	Kirkegård,	gravstedsprotokol.
63.	Gentofte	sogn,	kirkebog	1839-1860,	fødte.
64. Vejle	Sankt	Nicloai	sogn,	kirkebog	1865-1891,	

copulerede.
65.	Københavns	begravelsesprotokol	1900,	begra-

velse	5869. Assistens	Kirkegård,	gravsteds-
protokol.
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